Toe bi’Sjwat liedjes

Nieuwjaar van de Bomen
Hasjkédia porachat,
wesjemesj paz zorachat
Tsiporim mérosj kol gag
mewasrot et bo héchag.
Toe bi’sjwat higi’a
chag ha’ilanot.
De amandel bloeit
en de zon schijnt
De vogels voorspellen
vanaf alle daken de komst van het feest.
Het is Toe bi’sjwat, het feest van de bomen.
Ha’arets mesjawa’at, higi’a ét lata’at.
Kol echad jikach lo éts, ba’ietim netsé chotséts.
Toe bi’sjwat higi’a chag ha’ilanot
De aarde smeekt, het is tijd om te planten.
Met de boom in je hand en met de schep lukt het.
Het is Toe bi’sjwat, het feest van de bomen.
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De maanden van het jaar

betisjré natan hadekel, prie sjachoem nechmad
bechesjwan jarad joré, we’al gagie rakad.
bechislev narkies hofi’a, betéwèt barad.
oewisjwat chama hiftsi’a lejom echad.
In tisjré gaf de palm een mooie bruine vrucht,
In chesjwan viel de eerste regen en danste op mijn dak
In kislev bloeide de narcis, in tewet hagelde het,
en in sjwat brak de zon slechts één dag door.
ba’adar ala nicho’ach, min hapardesim.
benisan hoenfoe beko’ach, kol hachermesjiem.
be’ijar hakol tsamach, oewsivan hiwkier,
betamoez we’av samachnoe, achar katsier,
In adar rook het hemels van de citrusplantages
In nisan werden de zeisen met volle kracht geheven.
In ijar groeide alles, in sivan kwam alles in bloei,
In tamoez en av waren we blij na de oogst
tisjré, chesjwan, kislev, tewet, chalfoe, chalfoe bi’af,
gam sjwat, adar, nisan, ijar, siwan, tamoez we’av.
oewewo eloel eleinoe re’ach stav ala,
wehitchalnoe et sjirenoe mehatchala.
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Tisjré, chesjwan, kislev tewet gingen snel voorbij,
Zo ook sjwat, adar, nisan, ijar, siwan, tamoez en av.
Met het komen van eloel zat ook de herfst in de lucht .
En beginnen wij ons liedje vanaf het begin.
(Na’omi Sjemer)

Het lied van het veld
Volgens tekst van Rabbi Nachman van Bratzlev

da lecha sjekol ro’é wero’é
jesj lo nigoen mejoechedet misjelo.
da lecha sjekol esev wa’esev
jesj lo sjira mejoechedet misjelo.
oemisjirat ha’asabim
na’asé nigoen sjel ro’é.
Weet, dat elke herder
Zijn eigen bijzondere melodie heeft.
Weet, dat elk stukje gras
Zijn eigen bijzondere melodie heeft.
En van het gezang van het gras
Maken we een herderslied.
kama jafé, kama jafé wena’é
k’sjesjome’iem hasjira sjelahem.
tov me’od lehitpalel benehem
oewesimcha la’awod et hasjem
oemisjirat ha’asabim
mitmalé halev oemisjtokek.
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Hoe mooi, hoe mooi en schoon
Is het hun zang te horen.
Hoe goed is het tussen hen te bidden
En met vreugde G’d te dienen.
En door het gezang van het gras
Loopt het hart over en hunkert.
oechsjehalev, min hasjira mitmalé
oemisjtokek el erets Jisraeel
or gadol, azé nimsjach weholech
mikdoesjata sjel ha’arets alav
oemisjirat ha’asabim
na’asé nigoen sjel halev.
En als het hart van die zang overloopt,
En hunkert naar het land Israel
Een groot licht, komt dan voort en wordt sterker
Hartverwarmend, vanuit de heiligheid van het land
En van het gezang van het gras
Maken we een lied van het hart.
(Na’omi Sjemer)
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Ik ging naar de notengaard
el ginat egoz jaradetie, lirot be’ibé hanachal,
lirot ha’parcha hagefen, henetsoe harimoniem.
Ik ging naar de notengaard beneden, om te kijken naar de bloesems bij de beek, naar de ranken aan de wijnstok, de
granaatappels in bloei.
lecha dodie netse hasadé, nalina bak’farim nasjkima lak’ramim, nire im parcha hagefen,
pitach hasemadar, henetsoe harimoniem.
sham aten et dodé lach.
Kom , mijn lief, laten we de wijngaard ingaan, morgenvroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al
ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen.
(Sara Levi, naar Shir Hashirim 6:11, 7: 12-13)
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Tsadiek katamar jifrach ke’erez balewanon jisgé.
De rechtvaardige zal bloeien als de ceder van de Libanon.
(Tehiliem 92:13)
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Kach holchim hashotlim

Kach holchim hashotlim
ron balev ve’et bayad
min ha’ir umin hak’far,
min ha’emek, min hahar
be’Tu bish’vat, be’Tu bish’vat.
Lamah batem, hashotlim?
nach hakarka uvatzar
regumot s’viv nech’far
baharim uvamishor
be’Tu bish’vat, be’Tu bish’vat.
Mah y’he po, hashotlim?
Sh’til yavo bechol gumah
ya’ar ad yif’ros tzilo
al artzeinu agumah
be’Tu bish’vat, be’Tu bish’vat.
Thus walk the planters
Thus walk the planters
song in the heart, spade in hand
from the city and from the village,
from the valley, from the mountain
on Tu bi’shvat, on Tu bi’shvat.
What has brought you planters here?
We strike the soil and the harvest
dig the marshes all around
in the mountain and the plain
on Tu bi’shvat, on Tu bi’shvat.
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What will be here, planter?
Seedling will come in each hole
uncover until it spreads its shade
over our sad land
on Tu bi’shvat, on Tu bi’shvat.

Ets Chajim
Ets chajim hi, ets chajim hi
Lama chazikim ba
Wetomchecha me oeszar
(Misjle 3:17-18)
Boom des levens
Zij is een boom des levens voor allen die zich aan haar vasthouden; wie op haar vertrouwt, is gelukkig.
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Eretz zavat chalav

Eretz zavat chalav, chalav u-d’vash
Een land overvloeiend van melk en honing
(o.a. Sjemot 3:17)
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Nieuwjaar voor de bomen
Kom laten we zingen, jongens en meisjes
Met blijheid zullen we roepen: het is Toe bi’sjwat.
We zullen niet stoppen met zingen
In mijn hofje heb ik een boom geplant
De boom roept tot G’d: het is Toe bi’sjwat
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Als je echt wilt genieten, koop mij dan het hele jaar door
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Toe bi’sjwat is gekomen, we zullen veel bomen planten.
We zullen dansen, zingen, juichen.
Dit is de dag, mooi en goed.
Lalalala…. Toe bi’sjwat
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Als je naar het land Israel komt en bomen plant
En de bomen en de aarde geven hun overvloed
Dan zul je als een boom zijn, geplant door het water.
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Be
Toe bi’sjwat nata’ati
be Toe bi’sjwat nata’ati sjatiel katan warach
tif maim lo natati we hoe itsmach ifrach.
Refr.:be’Toe bi’sjwat, be’Toe bi’sjwat ha’ets sheli nifrach
Op Toe bi’sjwat heb ik een klein teder plantje geplant
Druppeltjes water gaf ik het en het zal groeien en bloeien.
Refr.: Op Toe bi’sjwat, op Toe bi’sjwat zal mijn boom gaan bloeien.
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Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali,
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali
Hechalutz lema’an avodah
avodah lema’an hechalutz
Hechalutz lema’an avodah
avodah lema’an hechalutz
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali,
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali
Hechalutz lema’an avodah
avodah lema’an hechalutz
Hashalom lema’an ha’amin
Ha’amin lema’an hashalom
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali,
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali
Zum, gali-gali-gali
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali,
Zum, gali-gali-gali, zum gali-gali
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Pioneers all work as one
Work as one all pioneers
Pioneers all work as one
Work as one all pioneers
Zum gali
Pioneers all work as one
Work as one all pioneers
Peace shall be for all the world
All the world shall be for peace
Zum gali
From the dawn till setting sun
Every one finds work to be done.
From the dawn till night does come
Thera’s a task for everyone
Zum gali
Pioneers work hard on the land,
Men and women work hand in hand,
As they labor all day long, they lift their voice in song.
Let us work, my friends as one, let us work ‘til the task is done.
Zum gali
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